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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária – 27-09-2017
Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Brazópolis - M.G, realizada em 27
de Setembro de 2.017, às 19:00 h, no Plenário Legislativo Vereador Dr. Euclides Machado de
Souza. Instalada a Sessão, o Presidente, Ver. Wagner Pereira proferiu as palavras: ”Sob a proteção
de Deus e em nome do povo Brazopolense, iniciamos nossos trabalhos legislativos”. Em seguida
solicitou os meus trabalhos como Secretário onde ao verificar o quórum constatei a presença de
todos e procedi à leitura da Ata, que após lida e discutida, onde foram feitas algumas correções, a
mesma foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores e será publicada no Mural da Câmara
Municipal. O Sr. Presidente solicitou meus trabalhos na leitura das Correspondências Enviadas:
Ofício 155/2017, assunto: Doação a Prefeitura Municipal de Brazópolis, um vitro basculante com
vidros; Ofício 157/2017, assunto: Encaminha a Empresa de Telefonia OI, solicitando troca dos
postes que sustentam a rede OI; O Ver. Adilson de Paula fez a leitura do Ofício 159/2017, assunto:
Encaminhamento (Faz) ao Sr. Deputado Federal Bonifácio Andrada, solicitando proposta de Emenda
Parlamentar para o término da cobertura e piso da quadra da Escola Estadual João Inácio de Faria,
no bairro Cruz Vera; Ofício 156/2017, assunto: Encaminhamento (Faz) ao Sr. Prefeito os Pedidos de
Providências aprovados por unanimidade, em Sessão Ordinária do dia 20/09/2017;
Correspondências Recebidas: Ofício nº 252/2017 da Prefeitura Municipal de Brazópolis que
encaminha os Projetos de Lei nº 42 de 23/09/2017 que trata da gratificação ao administrador do ITR,
nº 43 de 26/09/2017 que trata do Plano Plurianual e nº 44 de 26/09/2017 que trata da LOA; Convite
do Coral Vozes de Euterpe para o Recital de Piano no dia 28/09/2017 na Sede do Coral e para o
Concerto Mariano no dia 13/10/2017 na Igreja Matriz e no dia 14/10/2017 na Capela do Convento
das Irmãs da Providência; Moções de Pesar aos familiares do Sr. Luiz Gonzaga dos Santos e
familiares da Sra. Vicentina Maria de Jesus; Pedidos de Providências: Pedido de Providência
22/2017 do Ver. Aldo Chaves, 1 – Que seja feito a limpeza de entulhos atrás do Velório Municipal,
estão jogando restos de construção e lixo. Isto provoca o aparecimento de bichos peçonhentos
colocando em risco os cidadãos que ali residem. O pedido de providência foi aprovado por
unanimidade; Pedido de Providência 26/2017 do Ver. Sérgio Pelegrino, 1 – Reitero pedido feito em
Março/2017 ao Poder Executivo. Manutenção para solucionar problemas com inundações em
períodos chuvosos na Rua Antônio Faria Filho, bairro Vargem Grande. Situação crítica (Vide anexo);
2 – Solicito colocação de lixeiras em toda Avenida Tancredo Neves. Além de ser muito
movimentada, (não tem lixeiras desde o Hospital São Caetano até o trevo). Moradores relatam lixos
na rua e até mesmo sendo jogados dentro das residências; 3 – Solicito ao Poder Executivo um
BALANÇO SIMPLIFICADO de todas as receitas e despesas mensais até a presente data, para
transparência de gastos com o cidadão. (Sabemos que temos todos os lançamentos no site da
Prefeitura, porém, existe a necessidade de uma simplificação para compreensão de todos os
cidadãos). Os pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência
02/2017 dos Vereadores José Carlos e Carlos Adilson, 1 – Solicito informações com base no item 5
da Recomendação nº 002/2017 do Ministério Público, a data que será realizada audiência pública
referente ao loteamento Bela Vista (Goiabal). O pedido de providência foi aprovado por unanimidade;
Pedido de Providência 23/2017 do Ver. Carlos Adilson, 1 – Reitero o pedido de que seja feita a
reforma do Velório Municipal. A pedido dos moradores. O pedido de providência foi aprovado por
unanimidade; Pedido de Providência 01/2017 dos Vereadores Adriano Simões e Adilson de Paula, 1
– Que seja providenciada uma lombada na Rua Emidio Faria de Souza, no bairro Cruz Vera, em
frente à casa da Sra. Maria Donizete, veículos trafegando em alta velocidade colocando em risco a
vida dos pedestres. O pedido de providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência
19/2017 do Ver. Adriano Simões, 1 – Que seja feito um estudo pelo setor de Engenharia da
Prefeitura, referente à forma que é despejado os esgotos dos bairros rurais. Ex.: Atualmente o
esgoto do Distrito de Luminosa é completamente despejado no Rio Vargem Grande, como sugestão,
que sejam implementados nos bairros rurais a “fossa séptica” e posteriormente o tratamento de
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100% do esgoto; 2 – Que seja implantada faixa amarela dos dois lados da Ladeira Santos Lima,
mais conhecida como ladeira do Mercado Municipal, existe muita reclamação por parte dos
motoristas, principalmente de carros grandes; 3 – Que seja viabilizada uma placa de “pare” e
reformada a placa de “dê a preferência” no encontro da Avenida Coronel Francisco Braz com a
Ladeira Santos Lima, no ponto da casa nº 41, atualmente a placa de “dê a preferência” se encontra
deteriorada, o que torna impossível sua compreensão; 4 – Que seja vista a possibilidade das
agentes comunitárias de saúde marcarem consultas com as pediatras no Postinho de Saúde em
Brazópolis, pelo menos 1 vaga para cada agente por mês, hoje em dia os próprios moradores são
obrigados a procurar os médicos pediatras para marcar consulta; 5 – Que seja verificada a
possibilidade de transferir o motor do antigo caminhão pipa de Brazópolis, para o antigo caminhão
coletor de lixo, que atualmente se encontra com motor fundido. Os pedidos de providências foram
aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 01/2017 dos Vereadores Edson Eugênio e
Adriano Simões, 1 – Que seja feita a reforma da Praça do Distrito de Luminosa. O pedido de
providência foi aprovado por unanimidade; Pedido de Providência 13/2017 do Ver. Edson Eugênio, 1
– Que seja feita uma lombada em frente a casa do Sr. Antônio Carlos no bairro Serrinha, sentido
Hotel Fazenda Santa Helena; 2 – Que seja regulamentado o estacionamento de apenas um dos
lados da Rua Euclides Cintra (Rua do Rubinho); 3 – Que sejam feitas calçadas na Avenida Dona
Emilia Torres Gonzaga; 4 – Que seja feita a limpeza da quadra da escola Nossa Senhora Aparecida,
pois a mesma está cheia de entulhos e as crianças ao realizarem as atividades correm riscos. Os
pedidos de providências foram aprovados por unanimidade; Pedido de Providência 24/2017 do Ver.
José Carlos, 1 – Que seja feita a correção de um pedaço de calçamento, na Travessa Capitão José
Lourenço, em frente o portão da entrada da Vila Vicentina. O pedido de providência foi aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente passou então aos projetos oriundos do Executivo, Projeto de Lei nº
39 e solicitou os meus trabalhos de Secretário para a leitura do mesmo. O Sr. Presidente disse para
continuar com a leitura do projeto conforme nós recebemos e informou que haverá uma Emenda a
ser inserida no Art. 8, também que segundo solicitação do Ver. José Carlos para votarmos os
Projetos nº 39 e nº 42 por serem matérias ligadas uma a outra e solicitou meus trabalhos para leitura
do Projeto de Lei nº 42. O Sr. Presidente disse que também serão lidas depois as justificativas e os
pareceres das Comissões e solicitou meus trabalhos para leitura do Projeto de Lei nº 41. O Sr.
Presidente disse que depois também será lida a justificativa e os pareceres, informou que chegou
para nós também o Projeto nº 43, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2018-2021, para o
Município de Brazópolis e dá outras providências”, como é um Projeto extenso e irá levar um bom
tempo até votarmos, então nos enviaram apenas dois, que serão disponibilizados para as
Comissões, caso alguém queira o Projeto, mandamos encadernar para levarem para casa. O Ver.
Aldo Chaves disse que a analise do PPA é muito importante, pois se trata do orçamento para os
próximos 4 anos e temos até novembro para votarmos, pediu aos Vereadores para se empenharem,
pois é a vida do Município. O Sr. Presidente respondeu ao Vereador Aldo Chaves que isso é
obrigação. O Ver. Adriano Simões disse que é muito importante as Comissões estarem se reunindo.
O Sr. Presidente então informou quais as Comissões para o Projeto nº 43, do PPA, Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de
Urbanismo e Infra Estrutura Municipal, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio
Ambiente e a Comissão de Direitos Humanos, disse que para o Projeto nº 44, que “Estima a Receita
e fixa a despesa do Município de Brazopolis para o exercício de 2018 e dá outras providências”, que
se trata do LOA – Lei Orçamentária Anual, que este é ainda mais extenso que o PPA e também
temos duas apostilas, então passou as Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de Urbanismo e Infra Estrutura Municipal,
Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos
Humanos, em seguida verificou com os Vereadores se necessitaria de intervalo ou se poderíamos
iniciar a votação dos Projetos. Os Vereadores concordaram em continuar. O Sr. Presidente disse
que conforme solicitação do Ver. José Carlos irá colocar os Projetos nº 39 e nº 42 para votarmos
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juntos e solicitou os meus trabalhos de Secretário para ler a justificativa do Projeto de Lei nº 39. O
Sr. Presidente disse que antes da discussão temos que anexar a Emenda proposta e explicou que
no Art. 8º, inciso 3, onde pede para extinguir quatro vagas de Professor de Educação Física, ficariam
com duas vagas, então a Emenda Modificativa que irá colocar em votação, ao invés de extinguir
quatro vagas, serão três vagas, ficando o quadro com três vagas, depois colocou a referida Emenda
em votação. O Ver. José Carlos pediu para aproveitar a discussão, já que a Emenda foi proposta por
ele junto com os colegas de Comissão Finanças e também outros Vereadores que participaram,
explicou a razão da mudança, que atualmente Brazópolis possui dois professores que ocupam esse
cargo, sendo no total de seis vagas, então o Projeto está extinguindo quatro vagas e deixando
apenas duas, explicou que se algum servidor necessitar de licença, por qualquer questão de saúde,
se não houver outra vaga para o cargo, o Município não consegue contratar, já que a licença não
deixa o cargo vago, por se tratar de cargos efetivos, por isso o cuidado em deixar uma vaga, para
uma possível substituição, pois pode ficar até inoperante, caso precisar de um Professor e não puder
substituí-lo, simplesmente por esse motivo. O Sr. Presidente disse que ligou para o Sr. Prefeito, onde
comentou com ele e o mesmo está de acordo com essa Emenda. O Ver. Aldo Chaves completou
dizendo que ficará a titulo de reserva. O Sr. Presidente colocou a proposta de Emenda Modificativa
01 ao Projeto de Lei nº 39 em votação, a Emenda foi aprovada e será anexada ao corpo do Projeto,
passou então aos Pareceres das Comissões de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, Parecer Jurídico, sendo todos favoráveis. Conforme combinado o Sr.
Presidente passou ao Projeto de Lei nº 42 e solicitou meus trabalho de Secretário para leitura da
Justificativa. O Sr. Presidente passou aos Pareceres das Comissões de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Parecer Jurídico, sendo todos favoráveis,
colocando os dois Projetos nº 39 e nº 42 em discussão. O Ver. Aldo Chaves falou sobre o Projeto de
Lei nº 39, onde tem também o Parecer da Sra. Valdete de Cássia Santos, então praticamente não
terá impacto na folha, com a criação e extinção de cargos, irá permanecer da mesma forma e vê o
Projeto como uma busca de melhoria nos serviços prestados pela Prefeitura, no caso do Projeto de
Lei nº 42, o Município irá passar a receber 100% da ITR, então justifica também, já que o profissional
terá que fazer uma habilitação, sendo o adicional uma maneira de motivar o servidor que irá exercer
essa função, disse acreditar que será a Sra. Ana Cristina Braga, que já trabalha no SIAT, acha mais
do que justo e isto irá aumentar a arrecadação do Município consideravelmente. Eu, Ver. Dalírio
ressaltei que a arrecadação subindo para 100% irá beneficiar muito o nosso Município e a
gratificação de 20% irá motivar o funcionário a prestar o serviço de forma mais precisa e bem
realizada. O Ver. José Carlos comentou sobre os Projetos de reestruturação de cargo, pois nós
avaliamos o Plano que o Prefeito deseja fazer, quais posições ele quer mudar e nós não
conseguimos checar isso, a não ser depois da votação e implantação, por isso estamos a quinze
dias discutindo sobre essa matéria, onde houve diversas mudanças propostas pelos Vereadores,
pois verificamos o Projeto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, os limites financeiros e o
Projeto de acordo com a legalidade com a Lei Orgânica e outros quadros internos da Prefeitura,
então fez a Emenda proposta no Projeto de Lei nº 39, e gostaria de falar também do cargo de
contador, que se os Vereadores olharem, o contador da nossa Casa ganha mais do que está
previsto nesta Lei, disse que ajudou na criação do Cargo para esta Casa, onde pensamos
exatamente isto, pois é um trabalho de responsabilidade, já que o contador, sendo do Município ou
da Câmara, tem uma série de restrições do que ele não pode fazer, não pode participar de empresa
que faz concorrência pública, então é um cargo de responsabilidade na administração pública e
ainda tem restrições da Lei, citou a Flávia que não temos nem o que dizer, são quase 25 anos de
serviço público. O Sr. Presidente disse que será uma homenagem. O Ver. José Carlos continuou
dizendo que sempre quando trabalhou na Prefeitura, aprendeu muita coisa com a Flávia. O Sr.
Presidente disse que ela é uma pessoa apolítica. O Ver. José Carlos disse que ela sempre esteve lá,
entra Prefeito e sai Prefeito ela está lá, também que participou a concepção dessa idéia e que é a
única solução para quem trabalha nestes cargos de comissão, sobre alguém que já teve
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reconhecimento de tantos prefeitos, para nós é mais que uma obrigação de reconhecer, finalizou
dizendo que fica feliz que possamos fazer isso e que deu seu parecer favorável nas mudanças
propostas pelo Sr. Prefeito, o que nos resta acompanhar e fiscalizar a melhoria do serviço. O Ver.
Adriano Simões destacou a importância da reunião das Comissões, pois estamos ajudando o
Executivo. O Sr. Presidente disse que é nas Comissões que irão aprofundar mais especificamente o
assunto, cada uma na sua área, para trazer as melhores informações para nós, sendo a partir dela,
que iremos dar nossos votos. O Ver. Adriano Simões continuou que em conversa com o Sr. Prefeito,
ele mesmo disse que não tem controle de 100% e realmente as Comissões tem prestado relevantes
serviços nesta Casa. O Sr. Presidente disse que a Câmara tem prestados relevantes serviços para o
Executivo, as falhas que são encontradas o Executivo está aceitando as falhas, reconhecem a
aceitam, onde propomos soluções, então colocou os dois Projetos de Lei nº 39 e nº 42 em primeira
votação, os Projetos nº 39 e nº 42 foram aprovados por unanimidade em primeira votação. O Ver.
Edson Eugênio fez o pedido do Regime de Urgência. O Sr. Presidente acatou e consultou os demais
Vereadores. O pedido de Regime de Urgência foi aceito e colocou os Projetos de Lei nº 39 e nº 42
em segunda votação, os Projetos nº 39 e nº 42 foram aprovados por unanimidade em primeira e
segunda votação e irão a sanção do Sr. Prefeito. Depois passou ao Projeto de Lei nº 41 de
19/09/2017 que “Autoriza o Executivo a fazer doação de recursos financeiros para a APAE de
Brazópolis – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.” Em seguida passou a leitura da
justificativa do mesmo e informou os Pareceres das Comissões de Finanças, Orçamentos e
Fiscalização, Comissão da Legislação, Justiça e Redação, Comissão Permanente de Direitos
Humanos, Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente e o Parecer
Jurídico, sendo todos Pareceres favoráveis e colocou o Projeto de Lei nº 41 em discussão. O Ver.
Carlos Adilson destacou que pode conhecer a Sra. Regina da APAE, sobre tudo que tem ouvido
referente a APAE, ontem ela deu um esboço do que ela já começou a implantar, referente ao alto
custo com papelarias, combustível e hoje está sendo feito um trabalho dinâmico, honesto e
transparente, uma forma que nunca viu acontecer na APAE, pois as entidades que estão
regulamentadas, são o Asilo São Vicente de Paula, Casa de Convivência e a APAE que sempre
esteve, hoje está com a documentação irregular, mas está correndo atrás para regularizar, disse que
o trabalho que esta sendo feito na APAE hoje é muito sério, o trabalho de reorganizar, que até então
sempre foram duvidas, questionados pela comunidade, em relação aos pacientes que são atendidos,
sobre os custos altos que tinham, ela está fazendo um trabalho cortando gastos e deixando o
atendimento ainda de alta qualidade, pois trabalhar com crianças especiais requer um dom, requer
gostar dessa missão, pois não é fácil e convidou a todos Vereadores para conhecer o serviço, que é
de primeira, prestado ao Município de Brazópolis, também ao Município de Piranguinho e já existem
outros Municípios buscando parcerias para atendimento. O Sr. Presidente disse que o nível da
Regina é excelente, onde quando encontrou com ela na Prefeitura, a mesma solicitou o uso da
tribuna e lhe foi dito que está disponível, mas devido a correria, explicou que se quiser está
disponível, mas que já conhecemos sua maneira de trabalhar, como dito pelo Ver. Carlos Adilson,
hoje temos a parceria de Piranguinho, que está acreditando na seriedade do trabalho da Regina, que
está coordenando, enxugando despesas e tem mais cidades, que por causa deste trabalho, que
estão querendo também vir para a APAE de Brazópolis. O Ver. Adriano Simões disse que nessa
linha da APAE quer destacar a doação de um cavalo para a equoterapia, na qual a pessoa não quer
ser identificada, mas agradecemos em nome de todos os moradores de Brazópolis e também tem
uma casa agropecuária que faz a doação da ração para este animal, agradeceu em nome de todos
de Brazópolis as pessoas que vem ajudando e colaborando com a APAE, falou também do Sr.
Lafaete que está propondo uma festa em benefício da APAE lá no Distrito de Estação Dias, que se
for realizada devemos todos nós abraçar esta causa. O Ver. José Carlos iniciou dizendo que não é
necessário falar a importância da APAE para o nosso Município, que a muito tempo já desenvolve
um trabalho e confessou estar curiosíssimo a conhecer, pois já ouviu muitas coisas boas sendo
ditas, então irá conhecer, pois é disso que precisamos, gente que tem coragem de falar o que
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precisa e também de cobrar o que precisa, sobre o Projeto, disse não poder deixar de falar que
vieram muito poucas informações escritas nele, mas que conversou hoje com a funcionária Edna,
que trabalha com convênios, também com a Jucélia, que trabalha com controle interno, também com
a Secretária Valdete, que trabalha com as finanças, foi muito bem atendido por todas e já tiraram
todas as duvidas, pediu para registrar e os Vereadores para acompanharem, que além da Lei, será
feito um plano de trabalho, um convênio com as obrigações do Município de contribuir com o
dinheiro e da APAE de cumprir com o estabelecido no plano de trabalho, para que possa ser
realizado o convênio, sendo essas responsabilidades do Executivo, então iremos aprovar a Lei pela
necessidade da APAE, mas a responsabilidade de executar é do Executivo e seus servidores, disse
não ter duvidas, mas que tem a curiosidade de conhecer esse trabalho mais de perto, pois gosta de
quando algo é bem feito, de forma transparente e com a participação de todos. O Sr. Presidente
disse que o Vereador até pediu mais tempo no Projeto para poder se aprofundar mais no assunto. O
Ver. José Carlos respondeu que faz isso para que no final tenha resultado, pois aqui, avaliamos e
fiscalizamos o resultado para o cidadão. O Ver. Aldo Chaves disse não poder deixar de falar, pois
esteve envolvido com as questões da APAE desde o ano passado, no ano anterior também, quando
fez parte do corpo diretor da entidade, onde pode acompanhar os inúmeros problemas de perto,
tentou colaborar, mas as dificuldades são grandes e no final do ano, ao conhecer por acaso a
Prefeita Helena, onde brincou com ela no estacionamento, parabenizou pelo êxito em sua campanha
na cidade de Piranguinho e disse que já que somos municípios da mesma comarca, se ela não tinha
a intenção de estar vindo para a APAE de Brazópolis, onde ela prontamente disse ter o interesse e
que se for vantajoso para o Município, podemos ver essa parceria sim, já a Sra. Regina, conheceu
através da Helena, Prefeita de Piranguinho, que esteve em uma reunião para conhecer o Sr. Carlos,
onde o Ver. Wagner também esteve presente, a dona Norma, que é uma psicopedagoga também
esteve presente e eles ficaram encantados com o Projeto que foi apresentado, que possui ainda
alguns caminhos faltantes, como o fonoaudiólogo e a médica pediatra, para habilitar o CNES e a
entidade irá receber verbas do SUS, também estamos vendo a questão da filantropia, onde o Ver.
Carlos Adilson se dispôs a tratar com o Deputado Estadual Durval Ângelo em Belo Horizonte, para
ver sobre o CEBAS, que é a filantropia, que já foi conseguida para a Casa de Convivência, então fica
empolgado de ver as coisas caminharem assim e com o CEBAS terá uma redução na parte patronal
que a entidade tem, onde começamos a ver um horizonte com um futuro mais promissor, porque até
então a APAE em Brazópolis estava mais para fechar, só o Município de Brazópolis não dava conta
de arcar com as despesas e caso venham outros Municípios, a tendência é somente melhorar, sobre
o recurso que estamos aprovando aqui hoje, por meio deste Projeto que autoriza o Executivo, será
um viés grande para a continuidade do bom trabalho que está sendo feito e tem certeza que daqui
para a frente, teremos somente notícias boas e podemos ter uma APAE referência no Sul de Minas.
O Sr. Presidente colocou o Projeto de Lei nº 41 em primeira votação, o Projeto de Lei nº 41 foi
aprovado por unanimidade em primeira votação. O Ver. Aldo Chaves fez o pedido do Regime de
Urgência. O Sr. Presidente acatou e consultou os demais Vereadores. O pedido de Regime de
Urgência foi aceito e colocou o Projeto de Lei nº 41 em segunda votação, o Projeto de Lei nº 41 foi
aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação e irá a sansão do Sr. Prefeito. O Sr.
Presidente passou então ao grande expediente, onde informou que esteve presente em Caldas, na
Festa do Queijo de Caldas, onde foi muito bem recebido, no evento onde compareceu com seu
irmão, sua irmã e a Dra. Valéria, onde participaram como juradas da festa, devido a ausência de um
jurado, ficaram hospedados em um hotel da família do Prefeito, sem ônus nenhum para a Câmara
Municipal, foi uma cortesia do Sr. Prefeito, um hotel maravilhoso e a festa foi linda, onde pode
aprender algumas coisas, que irá dar como sugestão para a festa do ano que vem, onde
compareceu pelo convite do Prefeito Ulisses e da Presidente da Câmara de Caldas Ver. Ana Lúcia,
pediu para registrar que teve um bom tratamento, também fez uso do microfone, onde disse que
esqueceu de dizer uma frase que só lembrou depois, que era: “O queijo de 190kg que estava em sua
frente, era pequeno perante a educação e recepção do povo de Caldas”, comentou com o Ver.

6
Adriano que é estilo Luminosa, quase 1300 metros de altitude, uma igrejinha, uma média de 500
habitantes no Distrito e nas imediações, nos sítios, mais 1000, em torno de 1500 habitantes, é
asfaltado e disse que já sonhou isso para Luminosa, sai do asfalto principal e vai asfalto até o
Distrito, é o que tem que acontecer com Luminosa. O Ver. Adriano Simões disse que é a porta da
sala do Município de Brazópolis. O Sr. Presidente disse que é a porta de entrada para o nosso
turismo e disse ao Ver. Edson, que o torneio leiteiro de lá, eles vão à fazenda. O Ver. Edson Eugênio
disse que conhece a festa de lá e conhece o Distrito também, bem lembrado sobre Luminosa,
informou que lá não é asfalto propriamente dito, mas sim massa asfaltica, que é uma massa fina e
são 17 km do asfalto até o Distrito, explicou como funciona o torneio leiteiro de lá, onde se divide em
várias equipes e não é preciso levar as vacas até um local especifico. O Sr. Presidente disse que
não precisa tirar a vaca do habitat natural dela e não precisa mexer com o IMA (Instituto Mineiro de
Agropecuária), é pesado o leite e no dia final da festa dá o resultado do torneio leiteiro, disse que é
como se fosse meio virtual, sendo muito interessante, onde não tem perigo de transmissão de
doença entre animais, como não tem que sair da fazenda, só de sair da fazenda, já diminui o leite. O
Ver. Edson Eugênio disse que isso estressa o animal, pois muda totalmente o ambiente dele, o
animal está em um ambiente, acostumado com certas pessoas e quando muda para um ambiente
cheio de pessoas, barulho de som, gente fora de hora, prejudica o animal. O Sr. Presidente disse
que lá eles venderam praticamente 800kg de queijo e doaram um queijo de 190kg. O Ver. Adriano
Simões perguntou se havia alguma bebida para acompanhar. O Sr. Presidente respondeu que não,
só o queijo era servido, mas logicamente vendia refrigerante, cerveja, outros tipos de queijo, com as
barraquinhas, a corrida do queijo, os queijos exóticos, tem outras idéias também para passar, para
melhorar ainda mais a festa do ano que vem, por isso que esteve lá. O Ver. José Carlos pediu cópias
dos Projetos de Lei nº 44 e nº 43, para fazer o trabalho de relator da Comissão, depois pediu ao
Presidente da Comissão Dalírio Dias, para a partir da semana que vem já marcarmos com a
Comissão, pois são Projetos extensos. O Sr. Presidente disse que como falou, vieram duas cópias
de cada. O Ver. José Carlos disse para então se pudesse lhe enviar uma cópia, que já iria estudando
antes de reunirmos. O Sr. Presidente concordou e perguntou se podemos fazer um rodízio do
Projeto. O Ver. José Carlos disse que na relatoria irá precisar do Projeto, para ver se tem
necessidade de Emendas. O Sr. Presidente falou que são dos relatórios, onde tem um aqui e mais
uma cópia na secretária. O Ver. José Carlos disse que depois podemos usar também nas reuniões
da Comissão, que dará uma olhada e nas reuniões da Comissão irá trazer, para que todos
Vereadores tenham acesso. O Sr. Presidente perguntou se já vai querer levar. O Ver. José Carlos
respondeu que não precisa ser hoje, mas que gostaria de levar a cópia para estudar, informou
também que neste mês de outubro, o Brazprev fez duas aposentadorias de professores, estão então
trabalhando com mais dois professores aposentados, também pediu para registrar que seus dois
sobrinhos, Thiago Henrique e Lucas estiveram no programa do Ratinho nesta segunda-feira, que
apesar do tempo ser curto, deu para eles falarem que eram de Brazópolis e registrou seus parabéns
por mais este passo dado na carreira, que de alguma forma divulga o trabalho e também incentiva. O
Sr. Presidente sugeriu em nome de todos uma moção de parabenização para a dupla. Os demais
Vereadores concordaram. O Ver. Adriano Simões disse ter um ofício da Escola Estadual Alfredo
Albano de Oliveira e fez a leitura do mesmo, que foi enviado ao Deputado Federal Bonifácio
Andrada, solicitando a interseção junto ao Ministro das Cidades Sr. Bruno Araujo a liberação de
recursos para a cobertura de parte do pátio da Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, disse que
o ofício será enviado em nome dos Vereadores Aldo Chaves, Adriano Simões e Adilson de Paula. O
Sr. Presidente pediu para por o nome dele também. O Ver. Adriano Simões concordou e abriu a
todos que queiram assinar. Todos concordaram. O Ver. Aldo Chaves disse que faria um breve
relatório da viajem para São José dos Campos onde foram conhecer o trabalho que é desenvolvido
desde 1980, da Farmácia Comunitária, que foi fundada pelo ex-Vereador Sr. Aloísio Petiti, falecido e
hoje seu filho Ver. Fernando Petiti é quem está dando continuidade, pois tivemos informações que
chegaram a nós, uma delas é que a Câmara que fazia a distribuição dos medicamentos então fomos
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lá para conhecer de perto, vimos que é uma associação, onde até estamos com uma cópia do
estatuto deles, saímos daqui por volta de 10:30 e chegamos lá na farmácia, na Vila Ema, por volta
de 14:00, onde fomos muito bem recebidos pelo Ver. Fernando Petiti, pela farmacêutica e pelo
assessor Rui, onde vimos o trabalho que é desenvolvido, atendendo cerca de 400 pessoas por dia,
em nossa comitiva estiveram, Ele, Ver. Aldo Chaves, Ver. Carlos Adilson, Ver. Adilson de Paula e
Ver. Adriano Simões, pois não podemos deixar de registrar as pessoas que estiveram juntas, então
nos foi apresentado o histórico da farmácia, como funciona, até convidarmos outros vereadores para
vermos a viabilidade da farmácia, para pensarmos com cautela, vermos se irá atender a população e
não irá prejudicar ninguém da nossa sociedade, os farmacêuticos, vamos chamar eles para a
conversa, disse que veio de lá muito esperançoso, depois da receptividade, que foi excelente,
estivemos na Câmara Municipal de São José dos Campos, que é um espetáculo, uma assembléia,
algo gigantesco, uma realidade além da nossa, mas vamos fazendo nosso trabalho dentro de nossas
possibilidades, agora será reunir todos, para trabalharmos de forma coletiva, debater entre todos,
debater até com a própria sociedade, que terá que nos amparar e nos apoiar também, pois lá a
Associação sobrevive através de movimentos e doações, efetivamente não tem recurso público
nenhum, as despesas são de uma farmacêutica, uma auxiliar de farmácia, o aluguel do prédio mais
as despesas de água e luz, pelo o que nos falaram a despesa deles fica em torno de R$8.000,00
(oito mil reais) mensal, aqui temos outras formas de buscar parcerias, tendo um custo mais modesto
que eles tem lá, mas tem a necessidade de participação do maior numero de pessoas possíveis. O
Ver. Adriano Simões leu uma publicação que fez via facebook, onde disse que estiveram em São
José dos Campos representando a Câmara Municipal de Brazópolis, com os Vereadores Aldo
Chaves, Adilson de Paula, Carlos Adilson e Adriano Simões, com o objetivo de buscar informações
sobre o Projeto da Farmácia Comunitária, que começou em 1980 pelo Sr. Aloísio Petiti, hoje a
farmácia atende cerca de 400 pessoas por dia e permanece ativa por meio de doações, na
oportunidade também conheceram a Câmara Municipal de São José dos Campos, agradeceu a
todos pelas informações e pela receptividade. O Ver. Carlos Adilson disse que nessa visita, foram
com uma visão e lá vemos coisas diferentes, como a farmácia comunitária que tem os mesmos
parâmetros de uma farmácia da UBS, mesmo regimento, mesma forma de distribuição, receitas e
normas a serem seguidas, também foi dito pelo Ver. Fernando Petiti, que pode nos passar o contato
em São Paulo que pode nos fornecer as medicações, disse que o pouco que olhou dentro da
farmácia, foi que as amostras que eles possuem, são as mesmas que haviam ano passado aqui de
amostras grátis, constantemente eles recebem essas doações e o interessante de tudo é que ao
chegarmos lá, imaginávamos que tinham custos de Prefeitura, de Câmara, mas a ONG deles, fazem
festas e alguns doadores que ajudam a arcar, aqui devemos sentar com a comunidade para pensar
nesse trabalho, se formos analisar, já possuímos 50% deste trabalho desenvolvido, vai nos faltar a
documentação, a parte de estrutura onde irão ficar, temos o Asilo São Vicente de Paula, que é uma
entidade para carentes, a Associação que poderíamos conversar, na qual já conversou com o
Presidente da Associação, que estão dispostos a sentarem conosco, para fazer um trabalho, falou
que a postagem do Ver. Adriano foi positiva, deu para perceber que é uma necessidade da
comunidade, onde o Prefeito Carlos se dispôs a apoiar, inclusive disse que é um sonho desde o
começo do mandato, já conversou também com a Secretária de Saúde e que depois de 9 meses de
trabalho e o Ver. Adriano fez o pedido aqui na Câmara também, já pudemos visitar o local, vai ser
um trabalho legal e árduo, haverá desafios e dificuldades, mas tem certeza que se fizermos um
trabalho unido, pelas pessoas de Brazópolis, então a farmácia comunitária trabalha com amostras
grátis, o que a lei não permite que seja feito por UBS, foi muito positivo, conseguimos almoçar só as
17:30, fomos chegar em casa as 21:30, o cansaço chegou no dia seguinte e pediu para registrar que
foram muito bem aceitos. O Ver. Adilson de Paula disse que o Ver. Fernando Petiti atrasou a reunião
que ele tinha para nos atender e que essa Comissão se reúna e coloque este objetivo para
funcionar. O Ver. Sérgio Pelegrino disse que até já colocou na postagem do Ver. Adriano e já
conversou com alguns vereadores, parabenizou inclusive pela iniciativa que é louvável pensar na
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minoria e se colocou a disposição, no que precisar podem contar. O Ver. Carlos Adilson disse que é
um trabalho de todos. O Ver. José Carlos também manifestou seu apoio ao projeto e no que precisar
está disponível, que inclusive já até questionaram sobre o projeto. O Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e convidou a todos para a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Casa no dia 04 de
outubro às 19:00 h. Dando, como encerrado, os trabalhos daquela Sessão. Eu, Dalírio Dias, lavrei a
presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por todos os EDIS presentes.
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